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MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar 

Suasana akademik. 

2. Untuk   Merancang,   merumuskan,   dan   menetapkan   standar   Suasana 

Akademik. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR SUASANA AKADEMIK 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Merancang standar suasana akademik adalah olah pikir untuk 

menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis 

mengacu pada Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan 

peraturan perundangan lainnya. 

2. Merumuskan   standar   suasana   akademik adalah menuliskan   isi   

standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

3. Menetapkan standar suasana akademik merupakan tindakan persetujuan 

dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana 

akademik dinyatakan berlaku. 

4. Uji public adalah kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

untuk mendapatkan saran. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

1. Jadikan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai titik tolak dan 

tujuan  akhir,  mulai  dari merancang hingga menetapkan Standar Suasana 

Akademik.  

2. Kumpulkan dan pelajari  isi  semua  peraturan  perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 
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5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal. 

6. Rumuskan draft awal standar suasana akademik. 

7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar suasana akademik dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

8. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik sesuai 

masukan pemangku kepentingan. 

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  suasana akademik 

untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

10. Sahkan dan berlakukan Standar Suasana Akademik melalui penetapan 

dalam bentuk keputusan. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

Pusat Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan 

pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh dan semua unit kerja serta para dosen, 

masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

1. Untuk memenuhi  standar  suasana akademik  di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Untuk melaksanakan standar suasana akademik di Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi 

kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 

2. Untuk semua isi standar suasana akademik. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan Standar Suasana Akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, 

dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang 

ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR 

SUASANA AKADEMIK 

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar 

suasana akademik. 

2. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

3. SIapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP,   

instruksi   kerja,   atau   sejenisnya   sesuai   dengan   isi   standar suasana 

akademik. 

4. Pastikan ketercapaian tujuan suasana akademik dengan menggunakan 

standar suasana akademik sebagai tolak ukur pencapaian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 
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1. Tim perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau  

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana 

akademik yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

Untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  suasana akademik sehingga 

pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR 

SUASANA AKADEMIK 

Manual ini berlaku : 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: 

diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, 

atau evaluasi secara berkelanjutan apakah atandar suasana akademik telah 

dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Untuk semua isi standar suasana akademik. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu 

kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik. 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut 

telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR SUASANA AKADEMIK 

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,  

atau  semesteran terhadap  ketercapaian isi  semua Standar Suasana 

Akademik. 

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait suasana 

akademik yang tidak sesuai dengan isi standar. 
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3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur 

kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah 

dilaksanakan. 

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 

isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di 

atas. 

6. Laporkan hasil  pengukuran  ketercapaian  isi  semua  standar suasana 

akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Poltekkes Kemenkes 

Aceh, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik 

adalah: 

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar suasana akademik sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana 

akademik yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   suasana akademik sehingga 

isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

SUASANA AKADEMIK 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap 

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar 

standar suasana akademik terpenuhi. 

2. Untuk semua isi standar suasana akademik. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan 

Standar Suasana Akademik dapat diperbaiki. 

2. Tindakan   koreksi adalah melakukan   tindakan   perbaikan   sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Suasana Akademik dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Suasana Akademik. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

STANDAR SUASANA AKADEMIK 

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana 

akademik gagal dicapai. 

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar suasana akademik. 

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.  

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 
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6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja 

dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh, disertai saran atau rekomendasi. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar suasana 

akademik adalah: 

1. Unit khusus adalah terkait suasana akademik sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana 

akademik yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA 

AKADEMIK 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   Kompetensi   Lulusan 

sehingga isi Standar Suasana Akademik dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR 

SUASANA AKADEMIK 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar suasana akademik dalam suatu 

siklus berakhir, dan kemudian standar suasana akademik tersebut 

ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau  

berbeda,  misalnya  dapat berupa semesteran,  tahunan,  atau 5 tahunan. 

2. Untuk semua isi standar suasana akademik. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar 

suasana akademik didasarkan, antara lain, pada: 

a. Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu 

sebelumnya; 

b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Kemenkes Aceh, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan Poltekkes Kemenkes Aceh dan 

masyarakat pada umumnya, dan 

c. Relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Siklus Standar Suasana Akademik merupakan durasi atau masa 

berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di 

dalamnya. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN 

STANDAR SUASANA AKADEMIK 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik. 

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan 

tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 
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3. Evaluasi isi standar suasana akademik. 

4. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi standar 

suasana akademik baru yang lebih tinggi daripada standar suasana 

akademik sebelumnya. 

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar 

suasana akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar suasana 

akademik yang baru. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

Pihak  yang  harus  meningkatkan  standar  suasana  akademik  adalah: Wadir 1 

atau unit kerja khusus suasana akademik. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar sistem tata pamong. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistem tata 

pamong . 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar sistem tata pamong hendak dirancang, dirumuskan, dan 

ditetapkan 

2. Melakukan pengelolaan sistem tata pamong di Poltekkes Kemenkes 

Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang 

dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan 

peran unit-unit yang ada di Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan 

proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk 

melaksanakan misi dan mencapai visinya. 

3. Merumuskan standar sistem tata pamong merupakan menyusun 

pernyataan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 

dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan 

Degree. 
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4. Menetapkan standar sistem tata pamong merupakan tindakan 

persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Sistem Tata 

Pamong dinyatakan berlaku. 

5. Uji public merupakan kegiatan sosialisasi draft standar sistem tata 

pamong dengan mengundang pemangku kepentingan internal 

dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan dalam 

menyempurnakan standar sistem tata pamong. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar sistem tata pamong.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar sistem 

tata pamong.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis 

4. Merumuskan draft awal standar sistem tata pamong dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar sistem tata pamong dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar sistem tata pamong dengan 

memperhatikan masukan dan saran stakeholser. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem tata 

pamong untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar sistem tata pamong melalui keputusan 

Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN 

STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

sistem tata pamong dan melakukan pengeditan dan verifikasi 

pernyataan standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

sistem tata pamong melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar sistem tata pamong; 

4. Tim Perumus harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku 

saat menyusun standar sistem tata pamong. 
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5. Direktur menetapkan standar sistem tata pamong Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait sistem tata pamong. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template terkait standar sistem tata pamong 

7. Prosedur operasional sistem tata pamong 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan 

standar sistem tata pamong 

2. Untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar sistem tata 

pamong. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar sistem tata pamong wajib dilaksanakan oleh semua civitas 

akademika di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar sistem tata pamong adalah ukuran, spesifikasi, 

patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus 

dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar sistem tata pamong 
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2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar sistem tata 

pamong 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang 

didukung oleh standar sistem tata pamong sebagai tolok ukur 

pencapaian 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar sistem tata pamong  

b. Menetapkan Surat Keputusan tentang struktur organisasi dan 

tupoksi staf  

c. Menjalankan sistem tata pamong dengan prinsip 5 pilar (kredibel, 

transparan, tanggung jawab, adil dan akuntabel) 

2. Wakil Direktur II 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

sistem tata pamong 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar sistem tata 

pamong sesuai pedoman dan kebijakan evaluasi 

c. Menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana dalam rangka pelaksanaan standar sietem tata pamong 

3. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar sistem tata pamong 

b. Memantau pelaksanaan standar sistem tata pamong sesuai 

kebijakan dan pedoman evaluasi 

4. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar sistem tata pamong ke seluruh pihak 

terkait baik di direktorat maupun jurusan/prodi. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait sistem tata pamong. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template standar sistem tata pamong 
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IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sistem tata pamong sesuai atau 

tidak ssuai dengan pernyataan isi standar sistem tata pamong sehingga 

standar dapat dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI SISTEM TATA PAMONG 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem tata 

pamong:dilaksanakan maka dilakukan dulu pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara 

berkelanjutan apakah standar sistem tata pamong telah dapat dicapai 

sesuai target. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar sistem tata pamong adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar sistem tata pamong 

dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan sistem tata pamong dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan sistem tata pamong 

telah berjalan sesuai dengan isi standar sistem tata pamong. 

3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem tata pamong adalah 

formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan sistem 

tata pamong; 
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4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar sistem tata pamong; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar sistem tata pamong. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI SISTEM TATA PAMONG 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem tata 

pamong; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistem tata pamong 

yang tidak sesuai dengan isi standar sistem tata pamong; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar sistem tata pamong yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar sistem tata pamong, atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar sistem tata pamong kepada 

Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

SISTEM TATA PAMONG 

1. Direktur menetapkan penanggung jawab dan tim pelaksana evaluasi 

atau monev terhadap standar sistem tata pamong 

2. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar sistem tata pamong. 

3. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sistem tata 

pamong 

b. Mengelola kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sistem tata 

pamong 

c. Mengumpulkan laporan pelaksanaan standar sistem tata pamong 

untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen tingkat direktorat 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Tata Pamong 

d. Pedoman Survei Kepuasan Pelanggan 

e. Matriks perencanaaan audit mutu internal, instrumen audit, dan 

laporan audit. 

f. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (Lakip) Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

h. Struktur organisasi dan tupoksi Poltekkes Kemenkes Aceh 

i. Prosedur opersional terkait sistem tata pamong 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sistem tata pamong sehingga 

isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG  

Manual ini berlaku: 

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar sistem tata pamong telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga diperlukan tindakan 

pengendalian berupa tindakan korektif  agar standar sistem tata pamong 

terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan langkah-langkah yang direncanakan secara 

terkendali agar semua pelaksanaan standar berlangsung secara 

terkontrol  guna  mencapai target standar yang telah ditetapkan. 

2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian (KTS) atau hal-hal lain 

yang tidak diinginkan sehingga mampu mencegah pengulangan 

kembali dan dapat membawa organisasi pada peningkatan mutu 

secara berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG  
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1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sistem tata 

pamong yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar sistem tata pamong yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar sistem tata pamong yang relevan, apabila hasil evaluasi 

diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif 

seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

3. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan korektif terhadap 

hasil evaluasi standar. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sistem tata pamong 

5. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem tata pamong 

6. Formulir pemantauan tindakan korektif 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

Untuk meningkatkan mutu standar sistem tata pamong secara berkelanjutan 

pada setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG 

Manual ini berlaku pada pelaksanaan standar sistem tata pamong dalam satu 

siklus berakhir dan kemudian penetapan standar ditingkatkan dan 

dikembangkan . 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar sistem tata pamong, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA 

PAMONG 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sistem tata pamong.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

pengendalian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan 

dosen melalui rapat tinjauan manajemen  

3. Mengevaluasi isi standar sistem tata pamong yang disesuaikan 

dengan pedoman, peraturan dan kebutuhan stakeholder. 
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4. Melakukan revisi isi standar sistem tata pamong sehingga menjadi 

standar sistem tata pamong baru yang lebih tinggi daripada standar 

sistem tata pamong sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar sistem tata pamong yang lebih tinggi  

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar sistem tata 

pamong yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan 

Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template standar sistem tata pamong; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar sistem tata pamong; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar sistem tata pamong. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar sistem tata pamong 

dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template  

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar sistem tata pamong. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  tentang 

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

  

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

  

III. TUJUAN PENETAPAN MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar kepemimpinan. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

kepemimpinan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar kepemimpinan pertama kali hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan. 

2. Melakukan pengelolaan kepemimpinan di Poltekkes kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Menyusun standar kepemimpinan merupakan hasil pemikiran untuk 

menghasilkan standar kepemimpinan secara terstruktur dan sistematis 

dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan 

mutu Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Merumuskan standar kepemimpinan adalah menuliskan isi standar 

kepemimpinan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan 

menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan 

Degree). 
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3. Menetapkan standar kepemimpinan yaitu tindakan persetujuan dan 

pengesahan standar kepemimpinan hingga dinyatakan berlaku. 

4. Melakukan sosialisasi yakni kegiatan sosialisasi draft standar 

kepemimpinan kepada pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal untuk mendapatkan masukan dan saran. 

 

VI. PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar kepemimpinan.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar 

kepemimpinan.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis. 

4. Merumuskan draft awal standar kepemimpinan dengan menggunakan 

rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar kepemimpinan dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar kepemimpinan dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 

kepemimpinan untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar kepemimpinan melalui keputusan 

Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

kepemimpinan dan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan 

standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  Standar 

kepemimpinan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes 

Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar; 

4. Bagian akademik menyusun standar dan norma yang harus 

diperhatikan pada saat menetapkan standar; 

5. Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan standar kepemimpinan 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Formulir/template standar. 

4. Ortala 

5. Statuta 

6. Prosedur Operasional Kepemimpinan 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 



629 

 

 

POLTEKKES KEMENKES 

ACEH 

Kode/No :  DM.03.01/76.B/2021                    

2021 
Tanggal  :  22 Juli 2021 

Revisi     : 1 

Halaman : 5 

 

 

 

 

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES 
PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 
NAMA JABATAN 

TANDA 
TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua perumus 
standar 

 

 
 

9 Juni 2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 

 

 
 

22 Juni 

2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

30 Juni 

2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

13 Juli 2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

22 Juli 2021 



630 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang 

diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PELAKSANAAN MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar kepemimpinan 

2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kepemimpinan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

Manual ini berlaku pada saat ketika standar kepemimpinan harus dilaksanakan 

dalam implementasi pengelolaan tridarma dan manajmen bagi semua unit kerja 

di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar kepemimpinan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, 

dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu 

yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika secara 

periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar kepemimpinan; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dengan 

didukung oleh standar kepemimpinan sebagai tolok ukur pencapaian; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN 

STANDAR KEPEMIMPINAN 
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1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar kepemimpinan; 

b. Menetapkan kompetensi lulusan per program studi pada SK Direktur 

tentang standar kepemimpinan. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

kepemimpinan; 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar 

kepemimpinan sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka pelaksanaan 

standar kepemimpinan; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

Standar kepemimpinan; 

b. Memantau pelaksanaan standar kepemimpinan sesuai prinsip tata kelola 

yang baik; 

5. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar kepemimpinan; 

b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

kepemimpinan 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa 

Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi standar 

kepemimpinan.  

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 78, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 
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7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  Tinggi; 

 



634 

 

 

POLTEKKES KEMENKES 

ACEH 

Kode/No :  DM.03.01/ 76.C/2021                    

2021 
Tanggal  :  22 Juli 2021 

Revisi     : 1 

Halaman : 5 

 

 

 

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  

STANDAR KEPEMIMPINAN 
 

 

 

 

 

 

PROSES 
PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 
NAMA JABATAN 

TANDA 
TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua perumus 
standar 

 

 
 

9 Juni 2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 

 

 
 

22 Juni 

2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

30 Juni 

2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

13 Juli 2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

22 Juli 2021 



635 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1) Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2) Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3) Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4) Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5) Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6) Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN EVALUASI MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kepemimpinan sehingga 

pelaksanaan isi standar kepemimpinan dapat dikendalikan dan 

ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KEPEMIMPINAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kepemimpinan: diperlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau 

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kepemimpinan telah dapat 

dicapai atau dipenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar kepemimpinan adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar kepemimpinan dengan 

isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan kepemimpinan dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan kepemimpinan telah 

berjalan sesuai dengan isi standar kepemimpinan. 

3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kepemimpinan adalah formulir 

yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
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ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan 

kepemimpinan; 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar kepemimpinan; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar kepemimpinan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kepemimpinan; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kepemimpinanyang 

tidak sesuai dengan isi standar kepemimpinan; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar kepemimpinan yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar kepemimpinan, atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar kepemimpinan kepada 

Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar kepemimpinan. 

2. Ketua pusatt penjaminan mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar 

kepemimpinan; 

b. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar kepemimpinan 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 
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a. Laporan pencapaian sasaran mutu; 

b. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi 

dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Matriks rencana audit, instrumen audit, dan hasil audit. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik. 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PENGENDALIAN MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kepemimpinan sehingga isi 

standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 

KEPEMIMPINAN 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika pelaksanaan isi standar kepemimpinan telah dievaluasi pada 

tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa 

koreksi agar standar kepemimpinan terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

kepemimpinan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan 

standar kepemimpinan dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kepemimpinan dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 
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VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar kepemimpinan 

yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar kepemimpinan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar kepemimpinan yang relevan, apabila hasil evaluasi diri 

dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negative 

seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumentertulis be 

rupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kepemimpinan 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kepemimpinan 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kepemimpinan 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  

Tinggi; 

11. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik. 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PENINGKATAN MANUAL STANDAR KEPEMIMPINAN 

Untuk meningkatkan mutu standar kepemimpinan secara berkelanjutan 

pada setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR 

KEPEMIMPINAN 

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus 

berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar kepemimpinan, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kepemimpinan.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait 

dan dosen.  

3. Mengevaluasi isi standar kepemimpinan. 
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4. Melakukan revisi isi standar kepemimpinan sehingga menjadi standar 

kepemimpinan baru yang lebih tinggi daripada standar kepemimpinan 

sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar kepemimpinan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar 

kepemimpinan. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Direktur Mengesahkan dan memberlakukan standar Kepemimpinan 

yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template buku standar Kepemimpinan; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar Kepemimpinan; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar kepemimpinan dibutuhkan 

ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar kepemimpinan. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 

78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Permendikbud  No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

  

III. TUJUAN PENETAPAN MANUAL STANDAR KERJASAMA 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar kerjasama. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kerjasama. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, 

dan ditetapkan. 

2. Melakukan pengelolaan kerjasama di Poltekkes kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Menyusun standar kerjasama merupakan hasil pemikiran untuk 

menghasilkan standar kerjasama secara terstruktur dan sistematis 

dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan 

mutu Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Merumuskan standar kerjasama adalah menuliskan isi standar 

kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan 

menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan 

Degree). 

3. Menetapkan standar kerjasama yaitu tindakan persetujuan dan 

pengesahan standar kerjasama hingga dinyatakan berlaku. 
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4. Melakukan sosialisasi yakni kegiatan sosialisasi draft standar 

kerjasama kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

untuk mendapatkan masukan dan saran. 

 

VI. PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR KERJASAMA 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar kerjasama.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar 

kerjasama.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis. 

4. Merumuskan draft awal standar kerjasama dengan menggunakan 

rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar kerjasama dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar kerjasama dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kerjasama 

untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar kerjasama melalui keputusan Direktur 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR KERJASAMA 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

kerjasama dan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan 

standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  Standar 

kerjasama melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes 

Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar; 

4. Bagian akademik menyusun standar dan norma yang harus 

diperhatikan pada saat menetapkan standar; 

5. Direktur menetapkan Standar kerjasama Poltekkes Kemenkes Aceh. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Formulir/template standar. 

4. Dokumen Kurikulum 

5. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Prosedur Operasional Kerjasama 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  

Tinggi; 

10. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PELAKSANAAN MANUAL STANDAR KERJASAMA 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar kerjasama 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kerjasama. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA 

Manual ini berlaku pada saat: 

Ketika standar kerjasama harus dilaksanakan dalam implementasi 

kegiatan pembelajaran oleh semua unit kerja di Lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar kerjasama adalah ukuran, spesifikasi, 

patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus 

dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan 

koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan 

oleh penerima tugas. 
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VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR KERJASAMA 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

kerjasama; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

dengan didukung oleh standar kerjasama sebagai tolok ukur 

pencapaian; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar kerjasama; 

b. Menetapkan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar kerjasama. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

kerjasama; 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar 

kerjasama sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

pelaksanaan standar kerjasama; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan Standar kerjasama; 

b. Memantau pelaksanaan standar kerjasama sesuai prinsip tata 

kelola yang baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar kerjasama; 

b. Mensosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan 

pemerintah terbaru terkait penyusunan standar kerjasama 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar kerjasama.  
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2018; 
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Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 
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Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
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Tinggi; 

11. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN EVALUASI MANUAL STANDAR KERJASAMA 

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama sehingga 

pelaksanaan isi standar kerjasama dapat dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA 

Manual ini berlaku pada saat: 

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kerjasama: diperlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau 

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat 

dicapai atau dipenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar kerjasama adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar kerjasama dengan isi 

standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan kerjasama dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan kerjasama telah 

berjalan sesuai dengan isi standar kerjasama. 

3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kerjasama adalah formulir yang 

digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan 

dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan kerjasama; 



662 

 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar kerjasama; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar kerjasama. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kerjasama; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kerjasamayang tidak 

sesuai dengan isi standar kerjasama; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar kerjasama yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar kerjasama, atau bila isi standar gagal 

dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar kerjasama kepada Direktur 

dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

STANDAR KERJASAMA 

1. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar kerjasama. 

2. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama; 

b. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar kerjasama 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Laporan pencapaian sasaran mutu; 

b. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi 

dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Matriks rencana audit, instrumen audit, dan hasil audit. 
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IX. REFERENSI 
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Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PENGENDALIAN MANUAL STANDAR KERJASAMA 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kerjasama sehingga isi 

standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 

KERJASAMA 

Manual ini berlaku: 

Ketika pelaksanaan isi standar kerjasama telah dievaluasi pada tahap 

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi 

agar standar kerjasama terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar 

kerjasama dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kerjasama dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 
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VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA 

1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar kerjasama yang 

telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar kerjasama yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar kerjasama yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan 

hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negative seperti 

kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 
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1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kerjasama 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kerjasama 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kerjasama 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PENINGKATAN MANUAL STANDAR KERJASAMA 

Untuk meningkatkan mutu standar kerjasama secara berkelanjutan pada 

setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA 

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus 

berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. 

 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki isi standar kerjasama, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kerjasama.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait 

dan dosen.  

3. Mengevaluasi isi standar kerjasama. 



672 

 

4. Melakukan revisi isi standar kerjasama sehingga menjadi standar 

kerjasama baru yang lebih tinggi daripada standar kerjasama 

sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar kerjasama yang lebih tinggi tersebut sebagai standar 

kerjasama. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA 

1. Direktur Mengesahkan dan memberlakukan standar Kerjasama yang 

baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template buku standar Kerjasama; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar Kerjasama; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar kerjasama dibutuhkan 

ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar kerjasama. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 

78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 

11. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PENETAPAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar sistem penjaminan mutu . 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistem 

penjaminan mutu. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar sistem penjaminan mutu pertama kali hendak 

dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 

2. Melakukan pengelolaan sistem penjaminan mutu di Poltekkes 

kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Menyusun standar sistem penjaminan mutu merupakan hasil 

pemikiran untuk menghasilkan standar sistem penjaminan mutu secara 

terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang 

untuk mengembangkan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Merumuskan standar sistem penjaminan mutu adalah menuliskan isi 

standar sistem penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap 
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dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, dan Degree). 

3. Menetapkan standar sistem penjaminan mutu yaitu tindakan 

persetujuan dan pengesahan standar sistem penjaminan mutu hingga 

dinyatakan berlaku. 

4. Melakukan sosialisasi yakni kegiatan sosialisasi draft standar sistem 

penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal untuk mendapatkan masukan dan saran. 

 

VI. PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar sistem penjaminan mutu.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar sistem 

penjaminan mutu.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis. 

4. Merumuskan draft awal standar sistem penjaminan mutu dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar sistem penjaminan mutu dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar sistem penjaminan mutu 

dengan memperhatikan masukan dan saran. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem 

penjaminan mutu untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar sistem penjaminan mutu melalui 

keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

sistem penjaminan mutu dan melakukan pengeditan dan verifikasi 

pernyataan standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  Standar 

sistem penjaminan mutu melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar; 
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4. Bagian akademik menyusun standar dan norma yang harus 

diperhatikan pada saat menetapkan standar; 

5. Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan Buku Standar sistem 

penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Formulir/template standar. 

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 

5. Kebijakan SPMI 

6. Prosedur Operasional sistem penjaminan mutu 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem penjaminan mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PELAKSANAAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar sistem penjaminan mutu 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistem 

penjaminan mutu. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

Manual ini berlaku pada saat: 

Ketika standar sistem penjaminan mutu harus dilaksanakan semua unit 

kerja di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar sistem penjaminan mutu adalah ukuran, 

spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan 

standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan 

koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan 

oleh penerima tugas. 
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VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar sistem 

penjaminan mutu; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

dengan didukung oleh standar sistem penjaminan mutu sebagai tolok 

ukur pencapaian; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar sistem penjaminan 

mutu; 

b. Menetapkan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar sistem penjaminan mutu. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

sistem penjaminan mutu; 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar 

sistem penjaminan mutu sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu; 

b. Memantau pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu sesuai 

prinsip tata kelola yang baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar sistem penjaminan mutu; 

b. Mensosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan 

pemerintah terbaru terkait penyusunan standar sistem penjaminan 

mutu 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 
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berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar sistem penjaminan mutu.  

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 

11. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN EVALUASI MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu 

sehingga pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu dapat 

dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

Manual ini berlaku pada saat: 

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu: 

diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem 

penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu adalah 

kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar sistem 

penjaminan mutu dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, 

untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan tridarama telah 

berjalan sesuai dengan isi standar sistem penjaminan mutu. 
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3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu 

adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan sistem 

penjaminan mutu; 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar sistem penjaminan mutu; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem 

penjaminan mutu; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang 

tidak sesuai dengan isi standar sistem penjaminan mutu; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar sistem penjaminan mutu yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar sistem penjaminan mutu, atau bila isi 

standar gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar sistem penjaminan mutu 

kepada Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

1. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar sistem penjaminan mutu. 

2. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sistem 

penjaminan mutu; 
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b. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Laporan pencapaian sasaran mutu; 

b. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi 

dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Matriks rencana audit, instrumen audit, dan hasil audit. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 

10. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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I. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN PENGENDALIAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu 

sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu telah 

dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar standar sistem penjaminan mutu 

terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan 

pemenuhan standar sistem penjaminan mutu dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem penjaminan 

mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 
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VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sistem 

penjaminan mutu yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar sistem penjaminan mutu yang relevan, apabila hasil 

evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan 

negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap 

asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

be rupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sistem penjaminan 

mutu 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem penjaminan 

mutu 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang   Nomor. 20   tahun    2003   tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 

11. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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I. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan 

komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi 

era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

II. TUJUAN PENINGKATAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU 

Untuk meningkatkan mutu standar sistem penjaminan mutu secara 

berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus 

berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. 
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IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki isi standar sistem penjaminan mutu, secara periodik 

dan berkelanjutan. 

 

V. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM 

PENJAMINAN MUTU 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sistem penjaminan 

mutu.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait 

dan dosen.  

3. Mengevaluasi isi standar sistem penjaminan mutu. 

4. Melakukan revisi isi standar sistem penjaminan mutu sehingga menjadi 

standar sistem penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada 

standar sistem penjaminan mutu sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar sistem penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai 

standar sistem penjaminan mutu. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

1. Direktur Mengesahkan dan memberlakukan standar sistem 

penjaminan mutu yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat 

Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template buku standar sistem penjaminan mutu; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar sistem penjaminan mutu; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar. 

 

VII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar sistem penjaminan mutu 

dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template 

standar. 
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2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar sistem penjaminan mutu. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 

78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENETAPAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar kemahasiswaan. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

kemahasiswaan. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, 

dan ditetapkan. 

2. Melakukan pengelolaan kemahasiswaan  di Poltekkes kemenkes 

Aceh 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Penerimaan mahasiswa baru merupakan kriteria minimal 

dalam melakukan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sesuai 

dengan yang telah di tetapkan oleh Juknis yang di keluarkan dari 

PPSDMK. 

2. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu 

sistem seleksi nasional terhadap mahasiswa baru yang ditetapkan oleh 

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMK) 

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.  
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3. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu 

sistem seleksi Sistem seleksi mahasiwa baru Poltekkes di mulai 

dengan pendaftaran peserta uji tulis, pendaftaran Keluarga Miskin 

(Gakin), Daerah tertinggal  Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), lintas 

Provinsi diatur dan ditetapkan oleh panitia Poltekkes. Kemudian 

dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan seleksi uji tulis yang 

dilaksanakan oleh panitia Poltekkes Kemenkes Aceh terhadap  lulusan  

SMA/SMK/MA/setara. 

. 

V. PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar kemahasiswaan.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar 

kemahasiswaan.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis. 

4. Merumuskan draft awal standar kemahasiswaan dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar kemahasiswaan dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar kemahasiswaan dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 

kemahasiswaan untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar kemahasiswaan melalui keputusan 

Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

kemahasiswaan dan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan 

standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

kemahasiswaan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar; 

4. Bagian akademik menyusun standar dan norma yang harus 

diperhatikan pada saat menetapkan standar; 
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5. Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan standar kemahasiswaan 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Formulir/template standar. 

4. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Prosedur Operasional Kemahasiswaan 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012   tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020   

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No. 62   

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 

tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 

2018. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  

10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PELAKSANAAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam 

melaksanakan standar kemahasiswaan. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan standar 

kemahasiswaan. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat 

Standar kemahasiswaan dilaksanakan oleh semua civitas akademika di 

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

. 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Penerimaan mahasiswa baru merupakan kriteria minimal 

dalam melakukan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sesuai 

dengan yang telah di tetapkan oleh Juknis yang di keluarkan dari 

PPSDMK. 

2. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu 

sistem seleksi nasional terhadap mahasiswa baru yang ditetapkan oleh 

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMK) 

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.  

3. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu 

sistem seleksi Sistem seleksi mahasiwa baru Poltekkes di mulai 

dengan pendaftaran peserta uji tulis, pendaftaran Keluarga Miskin 

(Gakin), Daerah tertinggal  Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), lintas 
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Provinsi diatur dan ditetapkan oleh panitia Poltekkes. Kemudian 

dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan seleksi uji tulis yang 

dilaksanakan oleh panitia Poltekkes Kemenkes Aceh terhadap lulusan  

SMA/SMK/MA/setara. 

. 

V. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

kemahasiswaan; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

yang didukung oleh standar kemahasiswaan sebagai tolok ukur 

pencapaian 

4. Merumuskan kembali pernyataan standar kemahasiswaan dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar kemahasiswaan; 

b. Melaksanakan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar kemahasiswaan. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

kemahasiswaan; 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar 

kemahasiswaan sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

pelaksanaan standar kemahasiswaan; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar kemahasiswaan; 

b. Memantau pelaksanaan standar kemahasiswaan sesuai prinsip 

tata kelola yang baik; 

5. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar kemahasiswaan; 

b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

kemahasiswaan 
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VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar kemahasiswaan 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

5. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

6. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 
2018. 

8. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN EVALUASI MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga 

pelaksanaan isi standar kemahasiswaan dapat dikendalikan dan 

ditingkatkan. 

. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan: 

diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar 

kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar kemahasiswaan 

dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan kemahasiswaan dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan kemahasiswaan 

telah berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan. 

3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah 

formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
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ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan 

kemahasiswaan; 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap 

suatu proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau 

kegiatan tersebut berjalan sesuai isi standar kemahasiswaan; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar kemahasiswaan. 

 

V. PROSEDUR EVALUASI MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kemahasiswaan yang 

tidak sesuai dengan isi standar kemahasiswaan; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar kemahasiswaan yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar kemahasiswaan, atau bila isi standar gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar kemahasiswaan kepada 

Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar kemahasiswaan. 

2. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar 

kemahasiswaan; 

b. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar kemahasiswaan 

 

 

VII. CATATAN. 
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Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Laporan pencapaian sasaran mutu; 

b. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi 

dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Matriks rencana audit, instrumen audit, dan hasil audit. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020  

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

6. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 
2014. 

8. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
9. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENGENDALIAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga 

isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Kkemahasiswaan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah 

dipengendalian pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi. 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan 

standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan 

pemenuhan standar kemahasiswaan dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 

 

V. PROSEDUR PENGENDALIAN MANUAL STANDAR 

KEMAHASISWAAN 

1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar kemahasiswaan 

yang telah dilaksanakan; 
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2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil pengendalian yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil pengendalian melalui 

audit internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil pengendalian pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui pengendalian diri maupun hasil 

audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar kemahasiswaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar kemahasiswaan yang relevan, apabila hasil pengendalian 

diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif 

seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan 
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VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020  
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

5. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

6. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi 
Tahun 2018. 

8. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
9. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENINGKATAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

Untuk meningkatkan mutu standar kemahasiswaan secara berkelanjutan 

pada setiap berakhirnya siklus standar 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku kkemahasiswaan pelaksanaan isi standar dalam satu 

siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar kemahasiswaan, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

 

V. PROSEDUR PENINGKATAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Mempelajari laporan hasil peningkatan standar kemahasiswaan.  

2. 3Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan 

hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang 

terkait dan dosen.  

3. Mengevaluasi isi standar kemahasiswaan. 

4. Melakukan revisi isi standar kemahasiswaan sehingga menjadi standar 

kemahasiswaan baru yang lebih tinggi daripada standar 

kemahasiswaan sebelumnya. 
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5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar 

kemahasiswaan. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar kemahasiswaan 

yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template buku standar kemahasiswaan; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen peningkatan pelaksanaan 

standar Kemahasiswaan; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar. 

 

VII. CATATAN. 

1. Melengkapi manual peningkatan standar kemahasiswaan dibutuhkan 

ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar kemahasiswaan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   62 
Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

6. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi 
Tahun 2018. 

8. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENETAPAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar layanan kemahasiswaan. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan 

kemahasiswaan. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar layanan kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan. 

2. Melakukan pengelolaan layanan kemahasiswaan  di Poltekkes 

kemenkes Aceh 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 

dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan 

2. Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di 

perguruan tinggi, baik di universitas, institusi ataupun akademi. 

3. Layanan bimbingan konseling merupakan memberikan bantuan 

secara professional berupa mendengarkan cerita tentang masalah 

sekaligus memberikan respon/tanggapan yang tepat atas apa yang 
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diceritakan. 

. 

. 

V. PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR LAYANAN LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar layanan kemahasiswaan.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar layanan 

kemahasiswaan.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis. 

4. Merumuskan draft awal standar layanan kemahasiswaan dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar layanan kemahasiswaan dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar layanan kemahasiswaan  

dengan memperhatikan masukan dan saran. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan 

kemahasiswaan untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar layanan kemahasiswaan melalui 

keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

layanan kemahasiswaan dan melakukan pengeditan dan verifikasi 

pernyataan standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

layanan kemahasiswaan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar; 

4. Bagian akademik menyusun standar dan norma yang harus 

diperhatikan pada saat menetapkan standar; 

5. Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan standar layanan 

kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. CATATAN 
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Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Formulir/template standar. 

4. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Prosedur Operasional Layanan kemahasiswaan 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  
44 Tahun 2015   tentang   Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Layanan 
kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   
Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PELAKSANAAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam 

melaksanakan standar layanan kemahasiswaan. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan standar layanan 

kemahasiswaan. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat 

Standar layanan kemahasiswaan  harus dilaksanakan oleh semua civitas 

akademika di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

. 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Penerimaan mahasiswa baru merupakan kriteria minimal 

dalam melakukan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sesuai 

dengan yang telah di tetapkan oleh Juknis yang di keluarkan dari 

PPSDMK. 

2. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu 

sistem seleksi nasional terhadap mahasiswa baru yang ditetapkan oleh 

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMK) 

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.  

3. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu 

sistem seleksi Sistem seleksi mahasiwa baru Poltekkes di mulai 

dengan pendaftaran peserta uji tulis, pendaftaran Keluarga Miskin 
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(Gakin), Daerah tertinggal  Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), lintas 

Provinsi diatur dan ditetapkan oleh panitia Poltekkes. Kemudian 

dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan seleksi uji tulis yang 

dilaksanakan oleh panitia Poltekkes Kemenkes Aceh terhadap  lulusan  

SMA/SMK/MA/setara. 

. 

V. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

layanan kemahasiswaan; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

yang didukung oleh standar layanan kemahasiswaan sebagai tolok 

ukur pencapaianMerumuskan kembali pernyataan standar layanan 

kemahasiswaan  dengan memperhatikan masukan dan saran. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar layanan 

kemahasiswaan; 

b. Melaksanakan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar layanan kemahasiswaan. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

layanan kemahasiswaan; 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar 

layanan kemahasiswaan sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan; 

b. Memantau pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan sesuai 

prinsip tata kelola yang baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar layanan kemahasiswaan; 
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b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

layanan kemahasiswaan 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar layanan kemahasiswaan 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  
44 Tahun 2015   tentang   Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Layanan 
kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   
Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN EVALUASI MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan 

sehingga pelaksanaan isi standar layanan kemahasiswaan dapat 

dikendalikan dan ditingkatkan. 

. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar layanan kemahasiswaan: 

diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan 

kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan adalah 

kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar layanan 

kemahasiswaan dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan layanan kemahasiswaan dilakukan secara berkala, 

untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan layanan 

kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan 

kemahasiswaan. 
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3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan 

adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan 

layanan kemahasiswaan; 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap 

suatu proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau 

kegiatan tersebut berjalan sesuai isi standar layanan 

kemahasiswaan; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan. 

 

V. PROSEDUR EVALUASI MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar layanan 

kemahasiswaan; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan layanan 

kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar layanan 

kemahasiswaan; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar layanan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar layanan kemahasiswaan, atau bila isi standar gagal 

dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar layanan kemahasiswaan 

kepada Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 

1. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar layanan kemahasiswaan. 

2. Ketua Unit Penjaminan Mutu 
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a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar layanan 

kemahasiswaan; 

b. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan 

 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Laporan pencapaian sasaran mutu; 

b. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi 

dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Matriks rencana audit, instrumen audit, dan hasil audit. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  
44 Tahun 2015   tentang   Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Layanan 
kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   
Pendidikan Tinggi Tahun 2018. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENGENDALIAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar layanan kemahasiswaan 

sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Klayanan kemahasiswaan pelaksanaan isi standar layanan 

kemahasiswaan telah dipengendalian pada tahap sebelumnya, 

ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar 

standar layanan kemahasiswaan terpenuhi. 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

layanan kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan 

pemenuhan standar layanan kemahasiswaan dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan 

kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 
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V. PROSEDUR PENGENDALIAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar layanan 

kemahasiswaan yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil pengendalian yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil pengendalian melalui 

audit internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil pengendalian pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui pengendalian diri maupun hasil 

audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar layanan kemahasiswaan yang relevan, apabila hasil 

pengendalian diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada 

temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan 

terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan 

sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 
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VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar layanan 

kemahasiswaan 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  
44 Tahun 2015   tentang   Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Layanan 
kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   
Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 
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profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENINGKATAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Untuk meningkatkan mutu standar layanan kemahasiswaan secara 

berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

Manual ini berlaku klayanan kemahasiswaan pelaksanaan isi standar 

dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan 

mutunya. 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar layanan kemahasiswaan, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

 

V. PROSEDUR PENINGKATAN MANUAL STANDAR LAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

1. Mempelajari laporan hasil peningkatan standar layanan 

kemahasiswaan.  

2. 3Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan 

hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang 

terkait dan dosen.  

3. Mengevaluasi isi standar layanan kemahasiswaan. 
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4. Melakukan revisi isi standar layanan kemahasiswaan sehingga menjadi 

standar layanan kemahasiswaan baru yang lebih tinggi daripada 

standar layanan kemahasiswaan sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar layanan kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai 

standar layanan kemahasiswaan. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar layanan 

kemahasiswaan yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat 

Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template buku standar layanan kemahasiswaan; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen peningkatan pelaksanaan 

standar Layanan kemahasiswaan; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar. 

 

VII. CATATAN. 

1. Melengkapi manual peningkatan standar layanan kemahasiswaan 

dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template 

standar. 

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar layanan kemahasiswaan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  
44 Tahun 2015   tentang   Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 
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6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Layanan 
kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   
Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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MANUAL PENETAPAN STANDAR ALUMNI 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 

profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENETAPAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar alumni. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar alumni. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ALUMNI 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar alumni pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan 

ditetapkan. 

2. Melakukan pengelolaan alumni  di Poltekkes kemenkes Aceh 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Alumni merupakan sesorang yang telah lulus atau menyelesaikan 

kuliah di program studi yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

2. Standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang  

pengelolaan alumni 

. 

V. PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR LAYANAN ALUMNI 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar alumni.  
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2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar alumni.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis. 

4. Merumuskan draft awal standar alumni dengan menggunakan rumus 

ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar alumni dengan mengundang pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar alumni dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar alumni untuk 

menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar alumni melalui keputusan Direktur 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR ALUMNI 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

Alumni dan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

Alumni melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar; 

4. Bagian akademik menyusun standar dan norma yang harus 

diperhatikan pada saat menetapkan standar; 

5. Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan standar alumni Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

 

VII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Formulir/template standar. 

4. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Prosedur Operasional Alumni 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi. 

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  

Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Alumni tentang 

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi Tahun 2018. 

7. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  

8. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan okasi dan profesi kesehatan di Indonesia  
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 

profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PELAKSANAAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam 

melaksanakan standar Alumni. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan standar Alumni. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI 

Manual ini berlaku pada saat 

Standar alumni harus dilaksanakan oleh semua civitas akademika di 

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

. 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan 

kuliah di program studi yag ada di lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

2. Standar pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang 

pengelolaan alumni 

. 

V. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 
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2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

Alumni; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

yang didukung oleh standar alumni sebagai tolok ukur pencapaian  

4. Merumuskan kembali pernyataan standar alumni dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar alumni; 

b. Melaksanakan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar alumni. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

alumni; 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar 

alumni sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

pelaksanaan standar Alumni; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar alumni; 

b. Memantau pelaksanaan standar alumni sesuai prinsip tata kelola 

yang baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar alumni; 

b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

alumni 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar alumni 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
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2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020   
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Alumni tentang 
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi Tahun 2018. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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MANUAL EVALUASI STANDAR ALUMNI 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan okasi dan profesi kesehatan di Indonesia  
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 

profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN EVALUASI MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam 

melaksanakan standar Alumni. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan standar Alumni. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ALUMNI 

Manual ini berlaku pada saat 

Standar Alumni  harus dilaksanakan oleh semua civitas akademika di 

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

. 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah di 

program studi yag ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang 

pengelolaan alumni 

. 

V. PROSEDUR EVALUASI MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

Alumni; 
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3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

yang didukung oleh standar Alumni sebagai tolok ukur 

pencapaianMerumuskan kembali pernyataan standar Alumni  

dengan memperhatikan masukan dan saran. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

STANDAR ALUMNI 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar alumni; 

b. Melaksanakan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar alumni. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan evaluasi standar alumni; 

b. Memantau kemajuan dari Evaluasi kegiatan untuk standar alumni 

sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

evaluasi standar alumni; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka evaluasi 

standar alumni; 

b. Memantau evaluasi standar alumni sesuai prinsip tata kelola yang 

baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar alumni; 

b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

alumni 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar alumni 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020   
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Alumni tentang 
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi Tahun 2018. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ALUMNI 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan okasi dan profesi kesehatan di Indonesia  
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 

profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENGENDALIAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam 

melaksanakan standar Alumni. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan standar Alumni. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ALUMNI 

Manual ini berlaku pada saat 

Standar Alumni  harus dilaksanakan oleh semua civitas akademika di 

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

. 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan 

kuliah di program studi yag ada di lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

2. Standar pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang 

pengelolaan alumni 

. 

V. PROSEDUR PENGENDALIAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 
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2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

Alumni; 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

yang didukung oleh standar Alumni sebagai tolok ukur 

pencapaianMerumuskan kembali pernyataan standar Alumni  

dengan memperhatikan masukan dan saran. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR ALUMNI 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar Alumni; 

b. Melaksanakan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar Alumni. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan Pengendalian standar 

Alumni; 

b. Memantau kemajuan dari Pengendalian kegiatan untuk standar 

Alumni sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

Pengendalian standar Alumni; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

Pengendalian standar Alumni; 

b. Memantau Pengendalian standar Alumni sesuai prinsip tata kelola 

yang baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar Alumni; 

b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

Alumni 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar Alumni 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
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2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  
44 Tahun 2015   tentang   Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   
62   Tahun 2016 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Alumni tentang 
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
 

 



767 

 

 

POLTEKKES KEMENKES 

ACEH 

Kode/No :  DM.03.01/81.E/2021                    

2021 
Tanggal  :  22 Juli 2021 

Revisi     : 1 

Halaman : 5 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ALUMNI 

 

 

 

 

 

  

PROSES 

PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 

NAMA JABATAN 
TANDA 

TANGAN 

1. PERUMUSAN 
Nasri, S.ST, M.Pd 

Ketua Tim 

Perumusan 
9 Juni 2021 

2. PEMERIKSAAN 
Dr. Sumihardi, SKM. M.Kes 

Ketua Tim 

Pemeriksaan  
22 Juni 2021 

3. PERSETUJUAN 

T. Iskandar Faisal, S.Kp, 

M.Kes 
Ketua Senat 

 
30 Juni 2021 

4. PENETAPAN 

T. Iskandar Faisal, S.Kp, 

M.Kes 
Direktur 

 

 

13 Juli 2021 

5. PENGENDALIAN 
Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 

Kepala Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

22 Juli 2021 

 

 



768 

 

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ALUMNI 

 

I. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. VISI 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

b. MISI 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan okasi dan profesi kesehatan di Indonesia  
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang 

kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan 

profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar 

untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 

berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 

II. TUJUAN PENINGKATAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam 

melaksanakan standar Alumni. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan standar Alumni. 

 

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ALUMNI 

Manual ini berlaku pada saat 

Standar alumni harus dilaksanakan oleh semua civitas akademika di 

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

. 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah di 

program studi yag ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang 

pengelolaan alumni 

. 

V. PROSEDUR PENINGKATAN MANUAL STANDAR ALUMNI 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar; 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

alumni; 
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3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi 

yang didukung oleh standar alumni sebagai tolok ukur pencapaian 

4. Merumuskan kembali pernyataan standar alumni dengan 

memperhatikan masukan dan saran. 

 

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR ALUMNI 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar alumni; 

b. Melaksanakan kompetensi lulusan per program studi pada SK 

Direktur tentang standar alumni. 

2. Wakil Direktur I 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan peningkatan standar 

alumni; 

b. Memantau kemajuan dari Peningkatan kegiatan untuk standar 

alumni sesuai prinsip tata kelola yang baik; 

3. Pembantu direktur II menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana bagi program sarjana dalam rangka 

Peningkatan standar alumni; 

4. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

Peningkatan standar alumni; 

b. Memantau peningkatan standar alumni sesuai prinsip tata kelola 

yang baik; 

5. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar alumni; 

b. Mensosialiasasikan peraturan terbaru terkait penyusunan standar 

alumni 

 

VII. CATATAN. 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa Standar Operasional Prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi 

standar alumni 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020   
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No. 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpu No 19 
tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral  
Pendidikan   Tinggi  Direktorat Pembelajaran dan Alumni tentang 
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  
10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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MANUAL PENETAPAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar 

Manajemen SDM. 

2. Untuk   Merancang,   merumuskan,   dan   menetapkan   standar   

Manajemen SDM. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR MANAJEMEN SDM 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar manajemen SDM pertama kali hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Merancang standar manajemen SDM adalah olah pikir untuk menghasilkan 

standar manajemen SDM secara terstruktur dan sistematis mengacu pada 

Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan 

perundangan lainnya. 

2. Merumuskan   standar   suasana   akademik adalah menuliskan   isi   

standar manajemen SDM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

3. Menetapkan standar manajemen SDM merupakan tindakan persetujuan 

dan pengesahan standar manajemen SDM sehingga standar manajemen 

SDM dinyatakan berlaku. 

4. Uji public adalah kegiatan sosialisasi draft standar manajemen SDM 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

untuk mendapatkan saran. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

1. Jadikan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai titik tolak dan 

tujuan  akhir,  mulai  dari merancang hingga menetapkan Standar 

Manajemen SDM.  

2. Kumpulkan dan pelajari  isi  semua  peraturan  perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 
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5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal. 

6. Rumuskan draft awal standar manajemen SDM. 

7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar manajemen SDM dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

8. Rumuskan kembali pernyataan standar manajemen SDM sesuai masukan 

pemangku kepentingan. 

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  manajemen SDM 

untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

10. Sahkan dan berlakukan Standar Manajemen SDM melalui penetapan 

dalam bentuk keputusan. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

Pusat Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan 

pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh dan semua unit kerja serta para dosen, 

masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

1. Untuk memenuhi  standar  manajemen SDM  di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Untuk melaksanakan standar manajemen SDM di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar manajemen SDM harus dilaksanakan dalam implementasi 

kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 

2. Untuk semua isi standar manajemen SDM. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan Standar Manajemen SDM: ukuran, spesifikasi, patokan, 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, 

dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang 

ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar 

manajemen SDM. 

2. Sosialisasikan isi standar manajemen SDM kepada seluruh dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

3. SIapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP,   

instruksi   kerja,   atau   sejenisnya   sesuai   dengan   isi   standar 

manajemen SDM. 

4. Pastikan ketercapaian tujuan manajemen SDM dengan menggunakan 

standar manajemen SDM sebagai tolak ukur pencapaian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

1. Tim perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, dan/atau 
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2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

manajemen SDM yang bersangkutan, dan/atau  

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

manajemen SDM yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

Untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  manajemen SDM sehingga 

pelaksanaan isi standar manajemen SDM dapat dikendalikan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

Manual ini berlaku : 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar manajemen SDM: diperlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi 

secara berkelanjutan apakah atandar manajemen SDM telah dapat dicapai 

atau dipenuhi. 

2. Untuk semua isi standar manajemen SDM. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu 

kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan isi standar manajemen SDM. 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut 

telah berjalan sesuai dengan isi standar manajemen SDM. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR MANAJEMEN SDM 

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,  

atau  semesteran terhadap  ketercapaian isi  semua Standar Manajemen 

SDM. 

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait manajemen SDM 

yang tidak sesuai dengan isi standar. 

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur 

kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah 

dilaksanakan. 

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 

isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 
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5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di 

atas. 

6. Laporkan hasil  pengukuran  ketercapaian  isi  semua  standar manajemen 

SDM kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh, 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar manajemen SDM 

adalah: 

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar manajemen SDM sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

manajemen SDM yang bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

manajemen SDM yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   manajemen SDM sehingga isi 

standar manajemen SDM dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan isi standar manajemen SDM telah dievaluasi pada tahap 

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar 

standar manajemen SDM terpenuhi. 

2. Untuk semua isi standar manajemen SDM. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

manajemen SDM sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar 

Manajemen SDM dapat diperbaiki. 

2. Tindakan   koreksi adalah melakukan   tindakan   perbaikan   sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Manajemen SDM dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Manajemen SDM. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

STANDAR MANAJEMEN SDM 

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar manajemen SDM, atau apabila isi standar manajemen SDM 

gagal dicapai. 

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar manajemen SDM. 

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.  

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 
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6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja 

dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh, disertai saran atau rekomendasi. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar manajemen 

SDM adalah: 

1. Unit khusus adalah terkait manajemen SDM sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

manajemen SDM yang bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

manajemen SDM yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENINGKATAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN 

SDM 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   Kompetensi   Lulusan 

sehingga isi Standar Manajemen SDM dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR 

MANAJEMEN SDM 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar manajemen SDM dalam suatu siklus 

berakhir, dan kemudian standar manajemen SDM tersebut ditingkatkan. 

Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda,  

misalnya  dapat berupa semesteran,  tahunan,  atau 5 tahunan. 

2. Untuk semua isi standar manajemen SDM. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar manajemen SDM, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar 

manajemen SDM didasarkan, antara lain, pada: 

a. Hasil pelaksanaan isi standar manajemen SDM pada waktu 

sebelumnya; 

b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Kemenkes Aceh, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan Poltekkes Kemenkes Aceh dan 

masyarakat pada umumnya, dan 

c. Relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Siklus Standar Manajemen SDM merupakan durasi atau masa berlakunya 

standar manajemen SDM sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN 

STANDAR MANAJEMEN SDM 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar manajemen SDM. 

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan 

tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

3. Evaluasi isi standar manajemen SDM. 
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4. Lakukan revisi isi standar manajemen SDM sehingga menjadi standar 

manajemen SDM baru yang lebih tinggi daripada standar manajemen SDM 

sebelumnya. 

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar 

manajemen SDM yang lebih tinggi tersebut sebagai standar manajemen 

SDM yang baru. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 

Pihak  yang  harus  meningkatkan  standar  suasana  akademik  adalah: Wadir 1 

atau unit kerja khusus manajemen SDM. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar 

Visi, Misi dan Strategi. 

2. Untuk   Merancang,   merumuskan,   dan   menetapkan   standar   Visi, Misi 

dan Strategi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar Visi, Misi dan Strategi pertama kali hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Merancang standar Visi, Misi dan Strategi adalah olah pikir untuk 

menghasilkan standar Visi, Misi dan Strategi secara terstruktur dan 

sistematis mengacu pada Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) 

dan peraturan perundangan lainnya. 

2. Merumuskan   standar   suasana   akademik adalah menuliskan   isi   

standar Visi, Misi dan Strategi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan 

utuh. 

3. Menetapkan standar Visi, Misi dan Strategi merupakan tindakan 

persetujuan dan pengesahan standar Visi, Misi dan Strategi sehingga 

standar Visi, Misi dan Strategi dinyatakan berlaku. 

4. Uji public adalah kegiatan sosialisasi draft standar Visi, Misi dan Strategi 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

untuk mendapatkan saran. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR VISI, MISI 

DAN STRATEGI 

1. Jadikan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai titik tolak dan 

tujuan  akhir,  mulai  dari merancang hingga menetapkan Standar Visi, Misi 

dan Strategi.  

2. Kumpulkan dan pelajari  isi  semua  peraturan  perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 
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4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal. 

6. Rumuskan draft awal standar Visi, Misi dan Strategi. 

7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Visi, Misi dan Strategi 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

untuk mendapatkan saran. 

8. Rumuskan kembali pernyataan standar Visi, Misi dan Strategi sesuai 

masukan pemangku kepentingan. 

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  Visi, Misi dan 

Strategi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

10. Sahkan dan berlakukan Standar Visi, Misi dan Strategi melalui penetapan 

dalam bentuk keputusan. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

Pusat Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan 

pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh dan semua unit kerja serta para dosen, 

masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

1. Untuk memenuhi  standar  visi, misi dan strategi  di Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

2. Untuk melaksanakan standar visi, misi dan strategi di Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN 

STRATEGI 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar visi, misi dan strategi harus dilaksanakan dalam implementasi 

kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 

2. Untuk semua isi standar visi, misi dan strategi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar visi, misi dan strategi merupakan ukuran, 

spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar 

harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu 

yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan 

oleh penerima tugas. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR VISI, 

MISI DAN STRATEGI 

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar 

visi, misi dan strategi. 

2. Sosialisasikan isi standar visi, misi dan strategi kepada seluruh dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

3. SIapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP,   

instruksi   kerja,   atau   sejenisnya   sesuai   dengan   isi   standar visi, misi 

dan strategi. 

4. Pastikan ketercapaian tujuan visi, misi dan strategi dengan menggunakan 

standar visi, misi dan strategi sebagai tolak ukur pencapaian. 
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VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

1. Tim perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi, 

misi dan strategi yang bersangkutan, dan/atau  

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi, misi 

dan strategi yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN 

STRATEGI 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN 

STRATEGI 

Untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  visi, misi dan strategi 

sehingga pelaksanaan isi standar visi, misi dan strategi dapat dikendalikan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI 

DAN STRATEGI 

Manual ini berlaku : 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar visi, misi dan strategi: 

diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, 

atau evaluasi secara berkelanjutan apakah atandar visi, misi dan strategi 

telah dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Untuk semua isi standar visi, misi dan strategi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu 

kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan isi standar visi, misi dan strategi. 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut 

telah berjalan sesuai dengan isi standar visi, misi dan strategi. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,  

atau  semesteran terhadap  ketercapaian isi  semua Standar Visi, misi dan 

strategi. 

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait visi, misi dan 

strategi yang tidak sesuai dengan isi standar. 
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3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur 

kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah 

dilaksanakan. 

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 

isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di 

atas. 

6. Laporkan hasil  pengukuran  ketercapaian  isi  semua  standar visi, misi 

dan strategi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Poltekkes Kemenkes 

Aceh, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar visi, misi dan strategi 

adalah: 

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar visi, misi dan strategi sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi, 

misi dan strategi yang bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi, misi 

dan strategi yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI 

DAN STRATEGI 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI 

DAN STRATEGI 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   visi, misi dan strategi 

sehingga isi standar visi, misi dan strategi dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

VISI, MISI DAN STRATEGI 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan isi standar visi, misi dan strategi telah dievaluasi pada 

tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi 

agar standar visi, misi dan strategi terpenuhi. 

2. Untuk semua isi standar visi, misi dan strategi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar visi, 

misi dan strategi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar 

Visi, misi dan strategi dapat diperbaiki. 

2. Tindakan   koreksi adalah melakukan   tindakan   perbaikan   sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Visi, misi dan strategi 

dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Visi, misi dan strategi. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar visi, misi dan strategi, atau apabila isi standar visi, misi dan 

strategi gagal dicapai. 

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar visi, misi dan strategi. 

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.  

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 
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6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja 

dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh, disertai saran atau rekomendasi. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar visi, misi dan 

strategi adalah: 

1. Unit khusus adalah terkait visi, misi dan strategi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi, 

misi dan strategi yang bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi, misi 

dan strategi yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
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dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI 

DAN STRATEGI 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   Kompetensi   Lulusan 

sehingga isi Standar Visi, misi dan strategi dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR VISI, 

MISI DAN STRATEGI 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar visi, misi dan strategi dalam suatu 

siklus berakhir, dan kemudian standar visi, misi dan strategi tersebut 

ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau 

berbeda,  misalnya  dapat berupa semesteran,  tahunan,  atau 5 tahunan. 

2. Untuk semua isi standar visi, misi dan strategi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar visi, misi dan strategi, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar visi, 

misi dan strategi didasarkan, antara lain, pada: 

a. Hasil pelaksanaan isi standar visi, misi dan strategi pada waktu 

sebelumnya; 

b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Kemenkes Aceh, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan Poltekkes Kemenkes Aceh dan 

masyarakat pada umumnya, dan 

c. Relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Siklus Standar Visi, misi dan strategi merupakan durasi atau masa 

berlakunya standar visi, misi dan strategi sesuai dengan aspek yang diatur 

di dalamnya. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN 

STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar visi, misi dan strategi. 

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan 

tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 
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3. Evaluasi isi standar visi, misi dan strategi. 

4. Lakukan revisi isi standar visi, misi dan strategi sehingga menjadi standar 

visi, misi dan strategi baru yang lebih tinggi daripada standar visi, misi dan 

strategi sebelumnya. 

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar 

visi, misi dan strategi yang lebih tinggi tersebut sebagai standar visi, misi 

dan strategi yang baru. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI 

Pihak  yang  harus  meningkatkan  standar  suasana  akademik  adalah: Wadir 1 

atau unit kerja khusus visi, misi dan strategi. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar 

Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

2. Untuk   Merancang,   merumuskan,   dan   menetapkan   standar   

Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas pertama 

kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Merancang standar Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

adalah olah pikir untuk menghasilkan standar Pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas secara terstruktur dan sistematis mengacu pada 

Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan 

perundangan lainnya. 

2. Merumuskan   standar   suasana   akademik adalah menuliskan   isi   

standar Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas ke dalam bentuk 

pernyataan lengkap dan utuh. 

3. Menetapkan standar Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

merupakan tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabmas sehingga standar Pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas dinyatakan berlaku. 

4. Uji public adalah kegiatan sosialisasi draft standar Pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas dengan mengundang pemangku kepentingan 

internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 
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VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Jadikan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai titik tolak dan 

tujuan  akhir,  mulai  dari merancang hingga menetapkan Standar 

Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas.  

2. Kumpulkan dan pelajari  isi  semua  peraturan  perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal. 

6. Rumuskan draft awal standar Pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas. 

7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas dengan mengundang pemangku kepentingan 

internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

8. Rumuskan kembali pernyataan standar Pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas sesuai masukan pemangku kepentingan. 

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  Pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabmas untuk memastikan tidak ada kesalahan 

gramatikal atau kesalahan penulisan. 

10. Sahkan dan berlakukan Standar Pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENETAPAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN 

PENGABMAS 

Pusat Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan 

pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh dan semua unit kerja serta para dosen, 

masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Untuk memenuhi  standar  pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas  

di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Untuk melaksanakan standar pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN 

HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas harus 

dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua 

aras. 

2. Untuk semua isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam 

pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi 

pencapaiannya. 

2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu 

yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan 

oleh penerima tugas. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 
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2. Sosialisasikan isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara 

periodik dan konsisten. 

3. SIapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP,   

instruksi   kerja,   atau   sejenisnya   sesuai   dengan   isi   standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

4. Pastikan ketercapaian tujuan pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas dengan menggunakan standar pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas sebagai tolak ukur pencapaian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN 

PENGABMAS 

1. Tim perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang bersangkutan, 

dan/atau  

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas sehingga pelaksanaan isi standar pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabmas dapat dikendalikan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Manual ini berlaku : 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas: diperlukan pemantauan atau pengawasan, 

pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah 

atandar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas telah dapat dicapai 

atau dipenuhi. 

2. Untuk semua isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu 

kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas. 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut 

telah berjalan sesuai dengan isi standar pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,  

atau  semesteran terhadap  ketercapaian isi  semua Standar 

Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 
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2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabmas yang tidak sesuai dengan isi standar. 

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur 

kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah 

dilaksanakan. 

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 

isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di 

atas. 

6. Laporkan hasil  pengukuran  ketercapaian  isi  semua  standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas kepada pimpinan unit 

kerja dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh, disertai saran atau 

rekomendasi pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas adalah: 

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang bersangkutan, 

dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas sehingga isi standar pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan 

tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas terpenuhi. 

2. Untuk semua isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas sehingga 

penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas dapat diperbaiki. 

2. Tindakan   koreksi adalah melakukan   tindakan   perbaikan   sehingga 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar 

Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas, atau 

apabila isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas gagal 

dicapai. 
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2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.  

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja 

dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh, disertai saran atau rekomendasi. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabmas adalah: 

1. Unit khusus adalah terkait pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang bersangkutan, 

dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang bersangkutan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  
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4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 

dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Untuk  mengendalikan   pelaksanaan  isi   standar   Kompetensi   Lulusan 

sehingga isi Standar Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas dapat 

tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR 

PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Manual ini berlaku : 

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas tersebut ditingkatkan. 

Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda,  

misalnya  dapat berupa semesteran,  tahunan,  atau 5 tahunan. 

2. Untuk semua isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas, 

secara periodik dan berkelanjutan. 

2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas didasarkan, antara lain, 

pada: 

a. Hasil pelaksanaan isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabmas pada waktu sebelumnya; 

b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Kemenkes Aceh, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan Poltekkes Kemenkes Aceh dan 

masyarakat pada umumnya, dan 

c. Relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Siklus Standar Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

merupakan durasi atau masa berlakunya standar pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. 
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VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN 

STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABMAS 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengintegrasian hasil 

penelitian dan pengabmas. 

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan 

tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

3. Evaluasi isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

4. Lakukan revisi isi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

sehingga menjadi standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas 

baru yang lebih tinggi daripada standar pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas sebelumnya. 

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang lebih tinggi tersebut 

sebagai standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas yang 

baru. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABMAS 

Pihak  yang  harus  meningkatkan  standar  suasana  akademik  adalah: Wadir 1 

atau unit kerja khusus pengintegrasian hasil penelitian dan pengabmas. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

 



833 

 

 

POLTEKKES KEMENKES 

ACEH 

Kode/No :  DM.03.01/85.A/2021                    

2021 
Tanggal  :  22 Juli 2021 

Revisi     : 1 

Halaman : 5 

 

 

 

 

MANUAL PENETAPAN STANDAR  

SISTEM TATA KELOLA 

 

 

 

 

 

 

PROSES 
PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 
NAMA JABATAN 

TANDA 
TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua perumus 
standar 

 

 
 

9 Juni 2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 

 

 
 

22 Juni 

2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

30 Juni 

2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

13 Juli 2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

22 Juli 2021 



834 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar sistem tata kelola. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistem tata 

kelola . 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM TATA 

KELOLA 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar sistem tata kelola hendak dirancang, dirumuskan, dan 

ditetapkan 

2. Melakukan pengelolaan sistem tata kelola di Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Tata kelola adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat 

memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran 

unit-unit yang ada di Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Tata kelola merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses 

bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk 

melaksanakan misi dan mencapai visinya. 

3. Merumuskan standar sistem tata kelola merupakan menyusun 

pernyataan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 

dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan 

Degree. 
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4. Menetapkan standar sistem tata kelola merupakan tindakan 

persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Sistem Tata 

kelola dinyatakan berlaku. 

5. Uji public merupakan kegiatan sosialisasi draft standar sistem tata 

kelola dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal untuk mendapatkan saran/masukan dalam menyempurnakan 

standar sistem tata kelola. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar sistem tata kelola.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar sistem 

tata kelola.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis 

4. Merumuskan draft awal standar sistem tata kelola dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar sistem tata kelola dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar sistem tata kelola dengan 

memperhatikan masukan dan saran stakeholser. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem tata 

kelola untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar sistem tata kelola melalui keputusan 

Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN 

STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

sistem tata kelola dan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan 

standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

sistem tata kelola melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar sistem tata kelola; 

4. Tim Perumus harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku 

saat menyusun standar sistem tata kelola. 
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5. Direktur menetapkan standar sistem tata kelola Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait sistem tata kelola. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template terkait standar sistem tata kelola 

7. Prosedur operasional sistem tata kelola 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan 

standar sistem tata kelola 

2. Untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar sistem tata 

kelola. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA 

KELOLA 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar sistem tata kelola wajib dilaksanakan oleh semua civitas 

akademika di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar sistem tata kelola adalah ukuran, spesifikasi, 

patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus 

dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR SISTEM TATA 

KELOLA 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar sistem tata kelola 
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2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar sistem tata 

kelola 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang 

didukung oleh standar sistem tata kelola sebagai tolok ukur pencapaian 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar sistem tata kelola  

b. Menetapkan Surat Keputusan tentang struktur organisasi dan 

tupoksi staf  

c. Menjalankan sistem tata kelola dengan prinsip 5 pilar (kredibel, 

transparan, tanggung jawab, adil dan akuntabel) 

2. Wakil Direktur II 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

sistem tata kelola 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar sistem tata 

kelola sesuai pedoman dan kebijakan evaluasi 

c. Menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana dalam rangka pelaksanaan standar sietem tata kelola 

3. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar sistem tata kelola 

b. Memantau pelaksanaan standar sistem tata kelola sesuai kebijakan 

dan pedoman evaluasi 

4. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar sistem tata kelola ke seluruh pihak 

terkait baik di direktorat maupun jurusan/prodi. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait sistem tata kelola. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template standar sistem tata kelola 
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IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sistem tata kelola sesuai atau 

tidak ssuai dengan pernyataan isi standar sistem tata kelola sehingga 

standar dapat dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI SISTEM TATA KELOLA 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem tata 

kelola:dilaksanakan maka dilakukan dulu pemantauan atau pengawasan, 

pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar sistem tata kelola telah dapat dicapai sesuai target. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar sistem tata kelola adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar sistem tata kelola 

dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan sistem tata kelola dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan sistem tata kelola telah 

berjalan sesuai dengan isi standar sistem tata kelola. 

3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem tata kelola adalah 

formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan sistem 

tata kelola; 
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4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar sistem tata kelola; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar sistem tata kelola. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI SISTEM TATA KELOLA 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem tata 

kelola; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistem tata kelola 

yang tidak sesuai dengan isi standar sistem tata kelola; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar sistem tata kelola yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar sistem tata kelola, atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar sistem tata kelola kepada 

Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

SISTEM TATA KELOLA 

1. Direktur menetapkan penanggung jawab dan tim pelaksana evaluasi 

atau monev terhadap standar sistem tata kelola 

2. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar sistem tata kelola. 

3. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sistem tata 

kelola 

b. Mengelola kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sistem tata 

kelola 

c. Mengumpulkan laporan pelaksanaan standar sistem tata kelola 

untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen tingkat direktorat 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Tata kelola 

d. Pedoman Survei Kepuasan Pelanggan 

e. Matriks perencanaaan audit mutu internal, instrumen audit, dan 

laporan audit. 

f. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (Lakip) Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

h. Struktur organisasi dan tupoksi Poltekkes Kemenkes Aceh 

i. Prosedur opersional terkait sistem tata kelola 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 



850 

 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sistem tata kelola sehingga isi 

standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA 

KELOLA  

Manual ini berlaku: 

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar sistem tata kelola telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga diperlukan tindakan 

pengendalian berupa tindakan korektif  agar standar sistem tata kelola 

terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan langkah-langkah yang direncanakan secara 

terkendali agar semua pelaksanaan standar berlangsung secara 

terkontrol  guna  mencapai target standar yang telah ditetapkan. 

2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian (KTS) atau hal-hal lain 

yang tidak diinginkan sehingga mampu mencegah pengulangan 

kembali dan dapat membawa organisasi pada peningkatan mutu 

secara berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA 

KELOLA  
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1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sistem tata kelola 

yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar sistem tata kelola yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar sistem tata kelola yang relevan, apabila hasil evaluasi diri 

dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti 

kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

3. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan korektif terhadap 

hasil evaluasi standar. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sistem tata kelola 

5. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem tata kelola 

6. Formulir pemantauan tindakan korektif 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

Untuk meningkatkan mutu standar sistem tata kelola secara berkelanjutan 

pada setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA 

KELOLA 

Manual ini berlaku pada pelaksanaan standar sistem tata kelola dalam satu 

siklus berakhir dan kemudian penetapan standar ditingkatkan dan 

dikembangkan . 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar sistem tata kelola, secara periodik dan berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sistem tata kelola.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

pengendalian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan 

dosen melalui rapat tinjauan manajemen  

3. Mengevaluasi isi standar sistem tata kelola yang disesuaikan dengan 

pedoman, peraturan dan kebutuhan stakeholder. 

4. Melakukan revisi isi standar sistem tata kelola sehingga menjadi 

standar sistem tata kelola baru yang lebih tinggi daripada standar 

sistem tata kelola sebelumnya. 
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5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar sistem tata kelola yang lebih tinggi  

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA KELOLA 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar sistem tata kelola 

yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template standar sistem tata kelola; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar sistem tata kelola; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar sistem tata kelola. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar sistem tata kelola dibutuhkan 

ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template  

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar sistem tata kelola. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  tentang 

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

UMUM 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar sarana dan prasarana umum. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan 

prasarana umum . 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar sarana dan prasarana umum hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan 

2. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum di Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Tata kelola adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat 

memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran 

unit-unit yang ada di Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Tata kelola merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses 

bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk 

melaksanakan misi dan mencapai visinya. 

3. Merumuskan standar sarana dan prasarana umum merupakan 

menyusun pernyataan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap 
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dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, 

Competence, dan Degree. 

4. Menetapkan standar sarana dan prasarana umum merupakan 

tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar 

Sarana dan prasarana umum dinyatakan berlaku. 

5. Uji public merupakan kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan 

prasarana umum dengan mengundang pemangku kepentingan internal 

dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan dalam 

menyempurnakan standar sarana dan prasarana umum. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana umum.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar sarana 

dan prasarana umum.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis 

4. Merumuskan draft awal standar sarana dan prasarana umum dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar sarana dan prasarana umum dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana umum 

dengan memperhatikan masukan dan saran stakeholser. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan 

prasarana umum untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar sarana dan prasarana umum melalui 

keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM 

1. Pusat Penjaminan Mutu merumuskan manual penetapan standar 

sarana dan prasarana umum dan melakukan pengeditan dan verifikasi 

pernyataan standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

sarana dan prasarana umum melalui Surat Keputusan Direktur 

Poltekkes Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar sarana dan prasarana umum; 
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4. Tim Perumus harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku 

saat menyusun standar sarana dan prasarana umum. 

5. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana umum Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana umum. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template terkait standar sarana dan prasarana umum 

7. Prosedur operasional sarana dan prasarana umum 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan 

standar sarana dan prasarana umum 

2. Untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar sarana dan 

prasarana umum. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar sarana dan prasarana umum wajib dilaksanakan oleh semua 

civitas akademika di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana umum adalah ukuran, 

spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar 

harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 
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1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar sarana dan prasarana umum 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar sarana 

dan prasarana umum 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang 

didukung oleh standar sarana dan prasarana umum sebagai tolok ukur 

pencapaian 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar sarana dan prasarana 

umum  

b. Menetapkan Surat Keputusan tentang struktur organisasi dan 

tupoksi staf  

c. Menjalankan sarana dan prasarana umum dengan prinsip 5 pilar 

(kredibel, transparan, tanggung jawab, adil dan akuntabel) 

2. Wakil Direktur II 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana umum 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar sarana 

dan prasarana umum sesuai pedoman dan kebijakan evaluasi 

c. Menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana dalam rangka pelaksanaan standar sietem tata kelola 

3. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum 

b. Memantau pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum 

sesuai kebijakan dan pedoman evaluasi 

4. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar sarana dan prasarana umum ke seluruh 

pihak terkait baik di direktorat maupun jurusan/prodi. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana umum. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 
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4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template standar sarana dan prasarana umum 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

UMUM 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum 

sesuai atau tidak ssuai dengan pernyataan isi standar sarana dan prasarana 

umum sehingga standar dapat dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI SARANA DAN PRASARANA 

UMUM 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana 

umum:dilaksanakan maka dilakukan dulu pemantauan atau pengawasan, 

pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar sarana dan prasarana umum telah dapat dicapai sesuai 

target. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum adalah 

kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana umum dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan sarana dan prasarana umum dilakukan secara 

berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan sarana 

dan prasarana umum telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana 

dan prasarana umum. 
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3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum 

adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan sarana 

dan prasarana umum; 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar sarana dan prasarana umum; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI SARANA DAN PRASARANA UMUM 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan 

prasarana umum; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sarana dan 

prasarana umum yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan 

prasarana umum; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar sarana dan prasarana umum yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana umum, atau bila 

isi standar gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar sarana dan prasarana umum 

kepada Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

SARANA DAN PRASARANA UMUM 

1. Direktur menetapkan penanggung jawab dan tim pelaksana evaluasi 

atau monev terhadap standar sarana dan prasarana umum 

2. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar sarana dan prasarana umum. 

3. Ketua Unit Penjaminan Mutu 
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a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana umum 

b. Mengelola kegiatan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana umum 

c. Mengumpulkan laporan pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana umum untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen 

tingkat direktorat 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sarana dan prasarana umum 

d. Pedoman Survei Kepuasan Pelanggan 

e. Matriks perencanaaan audit mutu internal, instrumen audit, dan 

laporan audit. 

f. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (Lakip) Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

h. Struktur organisasi dan tupoksi Poltekkes Kemenkes Aceh 

i. Prosedur opersional terkait sarana dan prasarana umum 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana umum 

sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM  

Manual ini berlaku: 

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana umum 

telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga diperlukan tindakan 

pengendalian berupa tindakan korektif agar standar sarana dan 

prasarana umum terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan langkah-langkah yang direncanakan secara 

terkendali agar semua pelaksanaan standar berlangsung secara 

terkontrol  guna  mencapai target standar yang telah ditetapkan. 

2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian (KTS) atau hal-hal lain 

yang tidak diinginkan sehingga mampu mencegah pengulangan 

kembali dan dapat membawa organisasi pada peningkatan mutu 

secara berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM  
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1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sarana dan 

prasarana umum yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar sarana dan prasarana umum yang relevan, apabila hasil 

evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan 

negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap 

asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

3. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan korektif terhadap 

hasil evaluasi standar. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum 

5. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana 

umum 

6. Formulir pemantauan tindakan korektif 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

Untuk meningkatkan mutu standar sarana dan prasarana umum secara 

berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

Manual ini berlaku pada pelaksanaan standar sarana dan prasarana umum 

dalam satu siklus berakhir dan kemudian penetapan standar ditingkatkan dan 

dikembangkan . 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar sarana dan prasarana umum, secara periodik dan 

berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA UMUM 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana 

umum.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

pengendalian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan 

dosen melalui rapat tinjauan manajemen  

3. Mengevaluasi isi standar sarana dan prasarana umum yang 

disesuaikan dengan pedoman, peraturan dan kebutuhan stakeholder. 
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4. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana umum sehingga 

menjadi standar sarana dan prasarana umum baru yang lebih tinggi 

daripada standar sarana dan prasarana umum sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar sarana dan prasarana umum yang lebih tinggi  

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan 

prasarana umum yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat 

Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template standar sarana dan prasarana umum; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar sarana dan prasarana umum; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar sarana dan prasarana umum. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar sarana dan prasarana umum 

dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template  

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar sarana dan prasarana umum. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  tentang 

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar perpustakaan. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar perpustakaan 

. 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar perpustakaan hendak dirancang, dirumuskan, dan 

ditetapkan 

2. Melakukan pengelolaan perpustakaan di Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem 

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

2. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan 

Tinggi. 

3. Atmosfer Akademik 

Suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika  yang 

mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses 

berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan 
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diri seoptimal mungkin. 

4. Merumuskan standar perpustakaan merupakan menyusun pernyataan 

isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan 

menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree. 

5. Menetapkan standar perpustakaan merupakan tindakan persetujuan 

dan pengesahan standar sehingga Standar Perpustakaan dinyatakan 

berlaku. 

6. Uji public merupakan kegiatan sosialisasi draft standar perpustakaan 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal untuk mendapatkan saran/masukan dalam menyempurnakan 

standar perpustakaan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar perpustakaan.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar 

perpustakaan.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis 

4. Merumuskan draft awal standar perpustakaan dengan menggunakan 

rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar perpustakaan dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar perpustakaan dengan 

memperhatikan masukan dan saran stakeholser. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar perpustakaan 

untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar perpustakaan melalui keputusan 

Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN 

STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Pusat penjaminan mutu merumuskan manual penetapan standar 

perpustakaan dan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan 

standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

perpustakaan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes 

Aceh; 



885 

 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar perpustakaan; 

4. Tim Perumus harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku 

saat menyusun standar perpustakaan. 

5. Direktur menetapkan standar perpustakaan Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait perpustakaan. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template terkait standar perpustakaan 

7. Prosedur operasional perpustakaan 

8. Standar nasional perpustakaan 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
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9 Juni 2021 
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22 Juni 

2021 
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2021 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan 

standar perpustakaan 

2. Untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar 

perpustakaan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 

PERPUSTAKAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar perpustakaan wajib dilaksanakan oleh semua civitas akademika 

di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar perpustakaan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, 

dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar perpustakaan 
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2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

perpustakaan 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang 

didukung oleh standar perpustakaan sebagai tolok ukur pencapaian 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar perpustakaan  

b. Menetapkan Surat Keputusan tentang struktur organisasi dan 

tupoksi staf  

c. Menjalankan perpustakaan dengan prinsip 5 pilar (kredibel, 

transparan, tanggung jawab, adil dan akuntabel) 

2. Wakil Direktur II 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

perpustakaan 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar 

perpustakaan sesuai pedoman dan kebijakan evaluasi 

c. Menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana dalam rangka pelaksanaan standar sietem tata kelola 

3. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar perpustakaan 

b. Memantau pelaksanaan standar perpustakaan sesuai kebijakan 

dan pedoman evaluasi 

4. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar perpustakaan ke seluruh pihak terkait 

baik di direktorat maupun jurusan/prodi. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait perpustakaan. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template standar perpustakaan 
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IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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Ketua perumus 
standar 

 

 
 

9 Juni 2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 
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3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 
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5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

22 Juli 2021 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PERPUSTAKAAN 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar perpustakaan sesuai atau tidak 

ssuai dengan pernyataan isi standar perpustakaan sehingga standar dapat 

dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PERPUSTAKAAN 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar 

perpustakaan:dilaksanakan maka dilakukan dulu pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara 

berkelanjutan apakah standar perpustakaan telah dapat dicapai sesuai 

target. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar perpustakaan adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar perpustakaan dengan isi 

standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek 

penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara berkala, untuk 

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan perpustakaan telah 

berjalan sesuai dengan isi standar perpustakaan. 

3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar perpustakaan adalah formulir 

yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan 

perpustakaan; 
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4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar perpustakaan; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar perpustakaan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI PERPUSTAKAAN 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar perpustakaan; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan perpustakaan yang 

tidak sesuai dengan isi standar perpustakaan; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar perpustakaan yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar perpustakaan, atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar perpustakaan kepada 

Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

PERPUSTAKAAN 

1. Direktur menetapkan penanggung jawab dan tim pelaksana evaluasi 

atau monev terhadap standar perpustakaan 

2. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar perpustakaan. 

3. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar 

perpustakaan 

b. Mengelola kegiatan evaluasi pelaksanaan standar perpustakaan 

c. Mengumpulkan laporan pelaksanaan standar perpustakaan untuk 

dibahas dalam rapat tinjauan manajemen tingkat direktorat 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 



895 

 

a. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan 

d. Pedoman Survei Kepuasan Pelanggan 

e. Matriks perencanaaan audit mutu internal, instrumen audit, dan 

laporan audit. 

f. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (Lakip) Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

h. Struktur organisasi dan tupoksi Poltekkes Kemenkes Aceh 

i. Prosedur opersional terkait perpustakaan 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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22 Juni 

2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar perpustakaan sehingga isi 

standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 

PERPUSTAKAAN  

Manual ini berlaku: 

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar perpustakaan telah dilakukan 

pada tahap sebelumnya, sehingga diperlukan tindakan pengendalian 

berupa tindakan korektif agar standar perpustakaan terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan langkah-langkah yang direncanakan secara 

terkendali agar semua pelaksanaan standar berlangsung secara 

terkontrol  guna  mencapai target standar yang telah ditetapkan. 

2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian (KTS) atau hal-hal lain 

yang tidak diinginkan sehingga mampu mencegah pengulangan 

kembali dan dapat membawa organisasi pada peningkatan mutu 

secara berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERPUSTAKAAN  

1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar perpustakaan 

yang telah dilaksanakan; 
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2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar perpustakaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar perpustakaan yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan 

hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti 

kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

3. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan korektif terhadap 

hasil evaluasi standar. 

 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 
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1. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Formulir pengendalian pelaksanaan standar perpustakaan 

5. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar perpustakaan 

6. Formulir pemantauan tindakan korektif 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

Untuk meningkatkan mutu standar perpustakaan secara berkelanjutan pada 

setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

Manual ini berlaku pada pelaksanaan standar perpustakaan dalam satu siklus 

berakhir dan kemudian penetapan standar ditingkatkan dan dikembangkan . 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi standar perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar perpustakaan.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

pengendalian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan 

dosen melalui rapat tinjauan manajemen  

3. Mengevaluasi isi standar perpustakaan yang disesuaikan dengan 

pedoman, peraturan dan kebutuhan stakeholder. 

4. Melakukan revisi isi standar perpustakaan sehingga menjadi standar 

perpustakaan baru yang lebih tinggi daripada standar perpustakaan 

sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar perpustakaan yang lebih tinggi  
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VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar perpustakaan 

yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template standar perpustakaan; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar perpustakaan; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar perpustakaan. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar perpustakaan dibutuhkan 

ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template  

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar perpustakaan. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  tentang 

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menetapkan 

standar pengelolaan laboratorium. 

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan 

laboratorium . 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Ketika standar pengelolaan laboratorium hendak dirancang, dirumuskan, 

dan ditetapkan 

2. Melakukan pengelolaan pengelolaan laboratorium di Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengelolaan laboratorium adalah sebuah institusi pengelola koleksi 

karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional 

dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

2. Pengelolaan laboratorium Perguruan Tinggi merupakan bagian 

integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di 

perguruan Tinggi. 

3. Atmosfer Akademik 
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Suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika  yang 

mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses 

berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan 

diri seoptimal mungkin. 

4. Merumuskan standar pengelolaan laboratorium merupakan menyusun 

pernyataan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 

dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan 

Degree. 

5. Menetapkan standar pengelolaan laboratorium merupakan tindakan 

persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Pengelolaan 

laboratorium dinyatakan berlaku. 

6. Uji public merupakan kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan 

laboratorium dengan mengundang pemangku kepentingan internal 

dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan dalam 

menyempurnakan standar pengelolaan laboratorium. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

1. Menjadikan visi dan misi sebagai fokus dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar pengelolaan laboratorium.  

2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang relevan dengan standar 

pengelolaan laboratorium.  

3. Melakukan evaluasi diri dengan SWOT analysis 

4. Merumuskan draft awal standar pengelolaan laboratorium dengan 

menggunakan rumus ABCD. 

5. Mensosialisasi draft standar pengelolaan laboratorium dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

6. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan laboratorium 

dengan memperhatikan masukan dan saran stakeholser. 

7. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan 

laboratorium untuk menghindari kesalahan penulisan. 

8. Mensahkan penetapan standar pengelolaan laboratorium melalui 

keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN 

STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM 
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1. Pusat penjaminan mutu merumuskan manual penetapan standar 

pengelolaan laboratorium dan melakukan pengeditan dan verifikasi 

pernyataan standar; 

2. Direktur menyetujui, mengesahkan, dan memberlakukan  standar 

pengelolaan laboratorium melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh; 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar pengelolaan laboratorium; 

4. Tim Perumus harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku 

saat menyusun standar pengelolaan laboratorium. 

5. Direktur menetapkan standar pengelolaan laboratorium Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan laboratorium. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template terkait standar pengelolaan laboratorium 

7. Prosedur operasional pengelolaan laboratorium 

8. Standar nasional pengelolaan laboratorium 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

1. Sebagai panduan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan 

standar pengelolaan laboratorium 

2. Untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan 

laboratorium. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Standar pengelolaan laboratorium wajib dilaksanakan oleh semua civitas 

akademika di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Melaksanakan standar pengelolaan laboratorium adalah ukuran, 

spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar 

harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 

2. Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

penerima tugas. 

 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 
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1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Isi 

standar pengelolaan laboratorium 

2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika 

secara periodik dan konsisten kerja sesuai dengan isi standar 

pengelolaan laboratorium 

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang 

didukung oleh standar pengelolaan laboratorium sebagai tolok ukur 

pencapaian 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM 

1. Direktur 

a. Mengesahkan SK Direktur tentang standar pengelolaan 

laboratorium  

b. Menetapkan Surat Keputusan tentang struktur organisasi dan 

tupoksi staf  

c. Menjalankan pengelolaan laboratorium dengan prinsip 5 pilar 

(kredibel, transparan, tanggung jawab, adil dan akuntabel) 

2. Wakil Direktur II 

a. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar 

pengelolaan laboratorium 

b. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar 

pengelolaan laboratorium sesuai pedoman dan kebijakan evaluasi 

c. Menfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana dalam rangka pelaksanaan standar sietem tata kelola 

3. Ketua jurusan/Ketua Program Studi 

a. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium 

b. Memantau pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium sesuai 

kebijakan dan pedoman evaluasi 

4. Unit Penjaminan Mutu 

a. Mensosialisasikan standar pengelolaan laboratorium ke seluruh 

pihak terkait baik di direktorat maupun jurusan/prodi. 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan laboratorium. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 
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4. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Formulir/template standar pengelolaan laboratorium 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium sesuai 

atau tidak ssuai dengan pernyataan isi standar pengelolaan laboratorium 

sehingga standar dapat dikendalikan dan ditingkatkan. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Manual ini berlaku pada saat: 

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan 

laboratorium:dilaksanakan maka dilakukan dulu pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara 

berkelanjutan apakah standar pengelolaan laboratorium telah dapat 

dicapai sesuai target. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium adalah 

kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pengelolaan 

laboratorium dengan isi standar yang telah ditetapkan; 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua 

aspek penyelenggaraan pengelolaan laboratorium dilakukan secara 

berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan 

pengelolaan laboratorium telah berjalan sesuai dengan isi standar 

pengelolaan laboratorium. 
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3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium 

adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 

ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan 

pengelolaan laboratorium; 

4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 

proses atau kegiatan dengan tujuan apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan sesuai isi standar pengelolaan laboratorium; 

5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL EVALUASI PENGELOLAAN LABORATORIUM 

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan 

laboratorium; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara 

diagnostik, formatif, sumatif dan audit mutu internal 

3. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan 

laboratorium yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan 

laboratorium; 

4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari setiap 

standar pengelolaan laboratorium yang telah dilaksanakan; 

5. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar pengelolaan laboratorium, atau bila isi 

standar gagal dicapai; 

6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

pengukuran diatas; 

7. Melaporkan hasil ketercapaian isi standar pengelolaan laboratorium 

kepada Direktur dan kapala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI 

PENGELOLAAN LABORATORIUM 

1. Direktur menetapkan penanggung jawab dan tim pelaksana evaluasi 

atau monev terhadap standar pengelolaan laboratorium 

2. Direktur menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

standar pengelolaan laboratorium. 

3. Ketua Unit Penjaminan Mutu 
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a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 

laboratorium 

b. Mengelola kegiatan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 

laboratorium 

c. Mengumpulkan laporan pelaksanaan standar pengelolaan 

laboratorium untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen 

tingkat direktorat 

 

VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa: 

a. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan laboratorium 

d. Pedoman Survei Kepuasan Pelanggan 

e. Matriks perencanaaan audit mutu internal, instrumen audit, dan 

laporan audit. 

f. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (Lakip) Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

h. Struktur organisasi dan tupoksi Poltekkes Kemenkes Aceh 

i. Prosedur opersional terkait pengelolaan laboratorium 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan laboratorium 

sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM  

Manual ini berlaku: 

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar pengelolaan laboratorium 

telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga diperlukan tindakan 

pengendalian berupa tindakan korektif agar standar pengelolaan 

laboratorium terpenuhi. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengendalian merupakan langkah-langkah yang direncanakan secara 

terkendali agar semua pelaksanaan standar berlangsung secara 

terkontrol  guna  mencapai target standar yang telah ditetapkan. 

2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian (KTS) atau hal-hal lain 

yang tidak diinginkan sehingga mampu mencegah pengulangan 

kembali dan dapat membawa organisasi pada peningkatan mutu 

secara berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM  
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1. Mencatat hasil temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti 

prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pengelolaan 

laboratorium yang telah dilaksanakan; 

2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan dari isi standar; 

4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil; 

5. Membahas hasil temuan dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) ditingkat jurusan/prodi atau direktorat sehingga 

menghasilkan solusi atau rekomendasi; 

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM 

1. Wakil Direktur I 

a. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi yang 

obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit 

internal; 

b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjsama, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit; 

2. Ketua Jurusan/ketua program studi 

a. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar 

gagal dicapai; 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian 

pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

c. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan 

standar pengelolaan laboratorium yang relevan, apabila hasil 

evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan 

negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap 

asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

d. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan 

kepada Pembantu Direktur I, disertai saran dan rekomendasi. 

3. Pusat Penjaminan Mutu 

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan korektif terhadap 

hasil evaluasi standar. 
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VIII. CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa: 

1. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium 

5. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

laboratorium 

6. Formulir pemantauan tindakan korektif 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 

2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 
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3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya Aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan laboratorium secara 

berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar. 

 

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

Manual ini berlaku pada pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium 

dalam satu siklus berakhir dan kemudian penetapan standar ditingkatkan dan 

dikembangkan . 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengembangan atau peningkatan standar merupakan upaya untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan laboratorium, secara 

periodik dan berkelanjutan. 

 

VI. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN 

LABORATORIUM 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan 

laboratorium.  

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

pengendalian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan 

dosen melalui rapat tinjauan manajemen  

3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan laboratorium yang disesuaikan 

dengan pedoman, peraturan dan kebutuhan stakeholder. 
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4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan laboratorium sehingga 

menjadi standar pengelolaan laboratorium baru yang lebih tinggi 

daripada standar pengelolaan laboratorium sebelumnya. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar pengelolaan laboratorium yang lebih tinggi  

 

VII. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL 

PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM 

1. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan 

laboratorium yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat 

Keputusan Direktur; 

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

a. Menyediakan template standar pengelolaan laboratorium; 

b. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan 

standar pengelolaan laboratorium; 

c. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 

penulisan. 

3. Wakil Direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 

pernyataan standar pengelolaan laboratorium. 

 

VIII. CATATAN 

1. Melengkapi manual peningkatan standar pengelolaan laboratorium 

dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template  

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan 

standar pengelolaan laboratorium. 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  tentang 

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 
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